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 !برف نو، برف نو، سالم، سالم
 بنشين، خوش نشسته اي بر بام

 -!اي اميد سپيد -پاكي آوردي 
 همه آلوده گي ست اين ايام

 

 

 

 

 همكاران فرهيخته جراح كودكان

اين سرمايه هاي عظيم  ،و توانمندي شما در خدمت رساني به كودكان يضمن آرزوي سالمت
باتمام مي بريم كه دو واقعه  يفصل چهارم سال را در حال.ملي و آينده سازان ايران عزيز

 علمي مهم در آن داشته ايم يكي برگزاري كارگاه يك روزه
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درمان اندوسكوپيك ريفالكس و بي اختياري ادراري  و مدفوعي با تزريق مواد حجم دهنده كه با  

شيامد و انجمن در بيمارستان كودكان مفيد برگزار شد و گرچه مشكالتي داشت همكاري شركت پر
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دومين واقعه علمي دريافت خالصه مقاالت . ولي بعنوان يك حركت علمي انجمن مفيد بوده است
شركت از مقاالت % 90 ارسالبيست و دومين كنگره ساالنه انجمن بوده است كه براي اولين بار 

اين موضوع يكي از موفقيت هاي انجمن بطور الكترونيكي ارسال شده است و كنندگان در زمان مقرر 
مي باشد اميدواريم بقيه همكاران هم در  ها ارتقاء سطح برگزاري كنگره جهت در سال جاري در

جراحي  عالوه بر برگزاري كنگره ساالنه هدآيندر سال ....ارسال خالصه مقاالت خود همت ويژه نمايند
افراد عالقمند  هاريم با موفقيت برگزار شود و سه كنگره بين المللي ديگر داريم ككه اميدو كودكان

كنگره مهم . خوب است كه فرصت را از دست ندهند و در زمينه ارسال مقاالت و ثبت نام اقدام نمايند
انزدهمين كنگره ساالنه انجمن پاول بيست و يكمين كنگره كولوركتال كودكان و دومين كنگره مهم 

سومين كنگره مهم . حان كودكان اروپا هست كه هردو در شهر دوبلين ايرلند برگزار مي شودجرا
بيست و چهارمين كنگره جراحان كودكان آسيا هست كه در شهر هانوي ويتنام برگزار ميشود و 

ه آسيايي حضور از همه همكاران درخواست ميكنم براي كنگر.باشدماه مي مي ارسال مقاله آن تا پايان
يت جراحي كودكان ايران را در منطقه به نمايش علمي عقتا با اين حضو موفعال داشته باشند 

 .بگذارند

اميدوارم با اتمام زمستان سرد، بهاري گرم و زيبا و پر طراوت براي تك تك شما همكاران گرامي 
 .پايدار شود

 دكتر احمد خالق نژاد طبري        
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 استومي در كودكان

. مجاري تنفسي،گوارشي وادراري با پوست منطقهايجاد ارتباطي غير عادي بين  استومي يعني
،در دستگاه گوارش يعني )ارتباط ناي با پوست روي آن(استومي در راه تنفسي يعني تراكئوستومي

با پوست  ارتباط معده(،گاستروستومي)ارتباط مري در گردن يا سينه با پوست(ازوفاگوستومي
ارتباط روده بزرگ با (و كلوستومي)ارتباط روده كوچك با پوست شكم(ايلئوستومي-ژونوستومي،ژ)شكم

ارتباط كليه با (واستومي در دستگاه ادراري يعني نفروستومي) پوست شكم
 ).ارتباط مثانه با پوست(و وسيكوستومي) ارتباط حالب با پوست(،يرتروستومي)پوست

،تغذيه با لوله وبعنوان مقعد ها اغلب موقتي اند وبمنظور رفع فشار ،رفع انسداداين استومي ها در بچه 
والدين بيشتر با استومي هاي دستگاه گوارش بويژه روده بزرگ يعني . نا بجا و موقتي كار برد دارند

قابل ذكر .استومي ها اغلب باعث تشويش ونگراني آنها ميشود.كلوستومي سر و كار خواهند داشت 
آيد اما بايد گفت كه ايجاد پزشكان معالج هم اغلب از تعبيه استومي ها خوششان نمي  است كه

استومي ها خيلي وقتها جان بچه هاي بيمار را نجات ميدهند مثل تراكئوستومي ويا 
استومي ها گاهي اوقات تنها راه تغذيه،دفع ادرار ودفع مدفوع در نوزادان وشير خواران .كلوستومي

 ا به بچه ها زمان كافي را خواهد داد كه رشد و نمو كنند وبه پزشكان معالج نيزاستومي ه. هستند
 .فرصت مناسب ميدهد تا در شرايط عادي اعمال جراحي اصالحي و ترميمي براي آنها انجام دهند

همانطوريكه گفته شد والدين بيشتر با استومي هاي دستگاه گوارش بويژه با كلوستومي سرو كار 
شايع انجام  "در گستره وسيع جراحي كودكان كلوستومي را براي دو بيماري نسبتا. خواهند داشت

كه در آن انتهاي وديگري بيماري هيرشپرونگ ) بچه هاي بدون مقعد(ميدهند يكي در مقعد بسته
در هر دوي اين بيماري ها نوزاد يا شير خوار مبتال  . روده بعلت نداشتن سلولهاي عصبي كار نميكند

اگر اقدام عاجل (ع مدفوع نيست در نتيجه  دچار انسداد روده حتي پارگي روده خواهد شدقادر به دف
ازقسمت  قبل(اقدام عاجل در اين بچه ها گذاشتن قسمت سالم روده بزرگ يا كولون). صورت نگيرد

. اين بيرون گذاشتن يا كلوستومي اغلب در سمت چپ و پائين شكم است.به بيرون است) معيوب
گفته شد كلوستومي در بچه ها بطور موقت يعني چند ماه تا حد اكثر يك سال باقي همانطوريكه 

ميماند ودر اين فاصله زماني با رشد بچه،بررسي هاي تكميلي صورت ميگيرد وجراح برنامه ريزي 
وي بر  عادي عمل اصالحي نهائي را براي وي انجام دهد تا مشكل اصلي "ميكند كه در شرايط نسبتا

مدت زماني كه بچه بايد كلوستومي داشته باشد مادر با صبر و حوصله از او مراقبت و  در. طرف شود
استومي ها عوارضي هم .مراقبت هاي الزم از كلوستومي را هم بعمل مي آورد "نگهداري ميكند وضمنا

شايع ترين عارضه .دارند كه مادر بايد از آن اطالع داشته ودر پيشگيري و مراقبت از آن كوشا باشد
د، اكسيد دو -كلوستومي سوختگي پوست اطراف آن است كه با استفاده از پماد هاي ويتامين آ
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خونريزي هاي جزئي از كلوستومي اهميتي .كالندوال ميتوان از پوست محافظت كردو ،ضد قارچزنگ
بيرون زدگي كلوستومي ،تو زدگي و يا كار نكردن آن از .نداشته داشته واغلب خود بخود بند مي آيد

 .هر چه زودتر به پزشك معالج مراجعه كنند رفع اين مشكالت وارض مهم هستند و والدين بايدع

 دكتر هوشنگ پورنگ        
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 و بود شده پر تقويمش است، نكرده زندگي هيچ كه فهميد تازه جهان پايان به مانده روز دو
 .بود باقي نخورده خط روز دو تنها روز، دو تنها

 بيراه و بد و زد داد بگيرد، خدا از بيشتري روزهاي تا رفت خدا نزد عصباني و آشفته و شد پريشان
 به را زمين و آسمان كرد، سكوت خدا انداخت، راه جنجال و جار و زد جيغ كرد، سكوت خدا گفت،

 .كرد سكوت خدا ريخت، هم

 سكوت خدا انداخت، دور سجاده و گفت كفر كرد، سكوت خدا پيچيد، انسان و  فرشته پاي و پر به
 روز يك اما عزيزم،": گفت و شكست را سكوتش خدا افتاد، سجده به و گريست و گرفت دلش كرد،
 است، باقي ديگر روز يك تنها دادي، دست از جنجال و جار و بيراه و بد به را روز تمام رفت، هم ديگر

  ".كن زندگي را روز يك اين الاقل و بيا

  "... كرد؟ توان مي كار چه روز يك با... روز يك با اما": گفت هقش هق الي به ال

 آنكه و است زيسته سال هزار گويي كند، تجربه را زيستن روز يك لذت كه كس آن": گفت خدا
 دستانش در را زندگي روز يك سهم آنگاه ،"آيد نمي كارش به هم سال هزار يابد نمي در را امروزش

  ".كن زندگي روز يك و برو حاال": گفت و ريخت

 كند، حركت ترسيد مي اما درخشيد، مي دستانش گودي در كه كرد نگاه زندگي به مبهوت و مات او
: گفت خودش با بعد ايستاد، قدري بريزد، انگشتانش الي به ال از زندگي ترسيد مي برود، راه ترسيد مي

 مصرف را زندگي مشت اين بگذارد دارد؟ اي فايده چه زندگي اين داشتن نگه ندارم، فردايي وقتي"
  "..كنم

 بوييد، را زندگي و نوشيد را زندگي پاشيد، رويش و سر به را زندگي كرد، دويدن به شروع وقت آن
 خورشيد روي پا تواند مي بزند، بال تواند مي بدود، دنيا ته تا تواند مي ديد كه آمد وجد به چنان

 ....  تواند مي بگذارد،

 در اما...  اما نياورد، دست به را مقامي نشد، مالك را زميني نكرد، بنا آسمانخراشي روز يك آن در او
 سرش كرد، تماشا را دوزدكي كفش خوابيد، چمن روي كشيد، درختي پوست بر دست روز يك همان

 دوستش كه آنها براي و كرد سالم شناختند، نمي را او كه آنهايي به و ديد را ابرها و گرفت باال را
 شد، سبك و خنديد و كرد آشتي روز يك همان در كرد،او پرستش را خدا كرد، دعا دل ته از نداشتند

 . كرد زندگي روز يك همان در او. شد تمام و كرد عبور و شد عاشق بخشيد، و شد سرشار و برد لذت

  "!زيست سال هزار كه كسي درگذشت، او امروز": نوشتند خدا تقويم در ها فرشته روز آن فرداي



 9   1392 مستانز خبرنامه 
 

 كه آنچه اما انديشيم، مي آن طول به تنها ما اغلب است؛ ارتفاع و عرض طول، داراي انسان زندگي
 . است آن چگونگي يا عرض دارد، اهميت بيشتر

  ؟!دارد وجود فردا خورشيد طلوع براي ضمانتي آيا ندهيد، دست از را امروز
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LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 

Tehran - Iran <no website> 
0Bكنگره بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب 

30th April – 3rd May 
2014 

 93 ارديبهشت13 - 10

Tehran, Iran www.irsps.org 
22nd Annual Congress of Iranian Society of 
Pediatric Surgeons Congenital & Acquired 
Anomalies of Colorectal in Children 

10th – 14th May 2014 

 93 ارديبهشت 20-24

Cologne, Germany <no website> 
1BANR 
Advances in Neuroblastoma 

13th – 16th May 2014 

Banff, Canada <no website> Pacific Association of Pediatric Surgeons – 
Annual Meeting 

25th - 29th May 2014 

Phoenix, Arizona, United 
States 

<no website> American Pediatric Surgical Association – 
Annual Meeting 

29thMay – 1st June 
2014 

dDublin, Irelan <no website> 
21st International Meeting of  the Pediatric 
Colorectal Club 

15th – 17th June 2014 

Dublin, Ireland www.EUPSA.org European Paediatric Surgeons’ Association 18th – 21st June 2014 

Edinburgh, Great Britain 
http://www.ipeg.org/

meeting/ 
IPEG’s 23rd Annual Congress for Endosurgery 
in Children 

22nd – 26th July 2014 

Edinburgh 
http://www.baps.org.

uk 
BAPS 61st Annual meeting with IPEG 22nd 
Annual meeting 

22nd July 2014 

Helsinki, Finland 
-http://www.steps

seminars.eu/ 
STEPS 2014 Teaching Seminar? ANORECTAL 
MALFORMATIONS &  HIRSCHSPRUNGS’S 
DISEASE 

26th – 27th September 
2014 

Bratislava, Slovenia www.espes.eu 4th Annual Meeting European Society of 
Paediatric Endoscopic Surgeons 

1st – 3rd October 2014 

San Diego, California, 
United States 

<no website> American Academy of Pediatrics, Section on 
Surgery – Annual Meeting 

10th – 14th October 
2014 

Berlin, Germany 
-http://www.bard

2014.com/-berlin BARDBiliary Atresia and Related Diseases 
16th – 17th October 

2014 

(Germany)Hannover  
http://www.colorecta

l2014.com/ 
7th EUROPEAN PEDIATRIC COLORECTAL 
SYMPOSIUM 

30th October – 1st 
November 2014 

Ft. Lauderdale, Florida, 
United States 

<no website> American Pediatric Surgical Association – 
Annual Meeting 

30th April – 3th May 
2015 

Ljubljana, Slovenia 
www.eupsa.slovenia2

015.si 
16th Congress of The European paediatric 
Surgeons’ Association 

17th – 20th June 2015 

Washington DC, USA Website: WOFAPS 
2B5th World congress of Pediatric Surgery 

2016 

Doha, Qatar Website: WOFAPS 
3B6th World Congress of Pediatric Surgery 

2019 

 

http://www.steps-seminars.eu/
http://www.steps-seminars.eu/
http://www.bard-berlin-2014.com/
http://www.bard-berlin-2014.com/
http://www.colorectal2014.com/
http://www.colorectal2014.com/
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